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Abstrakt 
 
Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus i 
Sverige, ungefär 4000 får behandling och cirka 300 överlever. Ett snabbt agerande och 
start av hjärt-och lungräddning (HLR) med en god kvalité kan öka patientens 
överlevnadschanser. Ambulanssjuksköterskorna utsätts för stora påfrestningar när de 
behöver fatta snabba beslut och behandla patienten på olika platser som kan brista i 
säkerhet i arbetsmiljön. Som ett hjälpmedel vid HLR har de Lund University Cardiac 
Assist System (LUCAS) som utför bröstkompressioner på patienten. Syfte: Att beskriva 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av hjärt-och lungräddningsituationer med och utan 
LUCAS. Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Analysen 
gjordes utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Vid 
HLR skapas många tankar och känslor hos ambulanssjuksköterskorna och för dem är 
det av vikt för att arbetet ska fungera att kunna skapa goda arbetsförhållanden och 
upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i den stressade situationen, både för dem 
själva, patienten och de anhöriga. Hjärt- och lungräddning kan ge emotionell påverkan 
och en känsla av otillräcklighet inför patient och anhöriga. Den egna arbetsmiljöns 
säkerhet och fysiska belastning påverkar ambulanssjuksköterskornas arbetssituation. 
Fokus ska läggas på att göra det bästa, och det finns verktyg och hjälpmedel för att 
känna sig säker i sin yrkesroll, ett av dessa hjälpmedel är LUCAS. Slutsats: För att 
minska den psykiska stressen vid HLR krävs möjlighet till stöd och verktyg i olika 
former och därefter kontinuerlig utbildning och övning samt arbetslivserfarenhet från 
ambulansen. För att kunna ge alla samma förutsättningar till bra vård behöver LUCAS 
utvecklas för att passa alla individer. 
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INLEDNING 
Dagens ambulanssjukvård är avancerad och kräver mycket kunskap och fokus på 
arbetsuppgifterna. Ett larm med hjärtstopp och hjärt-och lungräddning (HLR) kan ge 
ambulanssjuksköterskorna mycket att tänka på. Många moment ska utföras, det ska gå snabbt 
för att öka patientens chanser till överlevnad, det ska vara en bra arbetsmiljö samtidigt som 
ambulanssjuksköterskorna behöver se till anhöriga och omgivningen. Att utföra HLR med 
god kvalitét under en längre tid kan vara utmanande och ambulanssjuksköterskorna kan 
behöva utföra HLR i trånga utrymmen, på offentliga platser och i ambulans på väg till 
sjukhuset. LUCAS är ett mekaniskt hjälpmedel som tagits fram och används vid HLR. Det 
används för att göra kompressioner och dekompressioner på patienten vid HLR prehospitalt. 
Det finns studier baserade på sjuksköterskors upplevelser av HLR och forskning om LUCAS 
betydelse för patientens chanser till överlevnad, men få studier beskriver 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av HLR-situationer med och utan LUCAS. Som 
blivande ambulanssjuksköterskor anser författarna att en ökad kunskap om HLR-situationer, 
och upplevelser vid  användning med LUCAS behövs för att få en insyn gällande säkerhet, 
påfrestningar och utförande av HLR. Kunskap som i ett längre perspektiv kan förbättra den 
prehospitala arbetssituationen och ambulanssjuksköterskornas arbete med att rädda patienter 
vid hjärt- och lungräddning. 
 
BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterska 
Ambulanssjukvården har historiskt sett gått från att vara en ren transportresurs, där ingen 
sjukvårdsutbildning krävts, till att bemannas av vidareutbildade ambulanssjuksköterskor som 
kan påbörja medicinsk behandling redan på plats hos patienten. I mitten av 1970-talet infördes 
en obligatorisk sjukvårdskurs, på sju veckor, för ambulanspersonal och drygt tio år senare 
krävdes undersköterskekompetens för att bemanna ambulanserna (Gårdelöv, 2009). I Sverige 
bedrivs idag en mer avancerad prehospital sjukvård där ambulanssjukvården står för en stor 
del av vården för patienterna på väg till sjukhus (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007). 
Ambulanssjukvården skrevs för första gången in i Hälso- och sjukvårdslagen år 1982 (SFS 
1982:763) och 1992 tog Landstingen över huvudansvaret för alla sjuktransporter (SFS 
1992:567). Från och med den första oktober 2005 införde Socialstyrelsen att alla ambulanser 
skulle bemannas med minst en legitimerad sjuksköterska för att få administrera läkemedel 
(SOSFS 2005:12). Enligt Socialstyrelsen (2015) arbetade 1683 stycken specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor år 2013, varav 58 procent var män och 42 procent kvinnor.   
 
Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård behöver 
ambulanssjuksköterskan kunna agera i varierande och ofta oförutsedda uppdrag som 
ambulanssjuksköterskor ställs inför. I arbetet fordras att ambulanssjuksköterskan ser varje 
patient som en unik individ med individuella behov och att patientens integritet och värdighet 
respekteras. Via utveckling och ökad kompetens i ambulanssjukvården ökar kvalitetén i 
omhändertagandet av patienterna (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2012). 

Ambulanssjuksköterskans arbetssituation   
Ambulanssjuksköterskans arbete innefattar att vårda patienten, på den plats där patienten 
befinner sig och i ambulansen, tills de når mottagande enhet. I arbetet ingår att främja 
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välbefinnande och lindra lidande, både för patienter och de anhörig. Ofta är resurserna 
begränsade och arbetsförhållandena ogynnsamma (Riksföreningen för 
Ambulanssjuksköterskor, 2012), vilket gör att krav ställs på den egna fysiska och psykiska 
förmågan (Aasa & Wiitavaara, 2009). Enligt Aasa, Barnekow-Bergqvist, Ängqvist och Brulin 
(2005) kan arbetsbelastningen leda till besvär i nacke och ländrygg samt ge sömnsvårigheter, 
huvudvärk och magproblem hos verksamma ambulanssjuksköterskor.  

Att vårda en patient i en ambulans under färd innebär ofta en säkerhetsrisk för 
ambulanssjuksköterskor. När vårdbehovet är stort upplever ambulanssjuksköterskan sig ofta 
begränsad av bilbältet i vårdandet av patienten och lösgör sig därför, med ökad risk för att 
skada sig själv och patienten vid undanmanövrar, avåkningar och kollisioner. Fastän 
ambulanssjuksköterskorna är medvetna om att deras säkerhet försämras sätter de flesta av 
dem patientens behov först (Petzäll, 2008). 

Anhöriga 
Vid oväntade dödsfall eller plötsligt hjärtstopp med förväntad dödlig utgång utsätts 
ambulanssjuksköterskorna för högt ställda krav på vårdandet. Kock-Redfors (2002) beskriver 
att anhörigas krav på bra vård är betydligt högre vid de oväntade situationerna än om 
patienten hade varit sjuk länge och det är ett förväntat dödsfall. Dahlberg (1994) beskriver att 
mötet med anhöriga i sorg inte alltid behöver kräva så mycket, det räcker att finnas där med 
en värmande hand, ett vänligt ord eller en blick. Scott (2007) beskriver däremot att ett möte 
med anhöriga kan var svårt för ambulanssjuksköterskorna genom att de kan behöva öppna sig 
och vara mottaglig för de anhörigas sorg och reaktioner trots att de egentligen är främlingar. 
Genom att ge de anhöriga sin tid, information och sina medkänslor kan de bidra de anhöriga i 
sin sorgeprocess.  

Hjärtstopp och hjärt-och lungräddning 
Varje år drabbas cirka 10 000 människor i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus, cirka  4000 
får behandling och cirka 300 överlever (Strand, 2009). Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat 
slutar pumpa runt blod. En av de vanligaste orsakerna är problem i hjärtats elektriska 
retledningssystem (Bohm, 2009). Hjärtats rytm går över i ett flimmer där hjärtats elektriska 
signaler inte synkroniseras korrekt och hjärtat klarar inte att pumpa ut blodet i kroppen 
(Strand, 2009). När hjärnan inte får tillräckligt med syresatt blod uppstår syrebrist och 
människan blir medvetslös, slutar att andas och behöver behandling med HLR och 
defibrillering (Svenska rådet för Hjärt-och lungräddning, 2015a). Påbörjas HLR inom en 
minut och defibrillator kopplas på inom fem minuter så ökar överlevnaden med upp till 75 
procent. För varje minut som går innan behandling startar ökar risken att dö med 10 procent 
(Strand, 2009).  

HLR består av två moment: hjärtkompressioner som hjälper hjärtat att pumpa runt blodet samt 
mun-mot-mun, där luft blåses ner i den medvetslöses lungor för att syresätta blodet. Ericson 
och Ericson (2008) beskriver att tre cykler av 30 stycken hjärtkompressioner och två stycken 
inblåsningar ska utföras under en minut. Kombinationen fortsätter kontinuerligt. Genom 
kompressioner kan 20-30 procent av normalt blodflöde upprätthållas (Strand, 2009). Det är 
svårt att åstadkomma och bevara god kvalitet på kompressionerna vilket gör det lämpligt att 
flera personer byter av varandra under HLR. All sjukvårdspersonal ska vara utbildade i HLR 
och upprätthålla en regelbunden utbildning med praktisk och teoretisk övning (Ericson & 
Ericson, 2008).  
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Prehospital hjärt-och lungräddning 
Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan (SLAS) har tagit fram 
nationella medicinska riktlinjer för den prehospitala akutsjukvården och varje region har 
arbetat fram egna behandlingsriktlinjer efter det. Sjukdomstillstånd som kan bedömas av 
ambulanssjuksköterskor prehospitalt har fått egna rubriker med specifika 
behandlingsriktlinjer. Hjärtstopp är ett tillstånd som prehospitalt kan bedömmas av 
ambulanssjuksköterskor. Det behandlas med hjärt- och lungräddning. Enligt SLAS avbryts 
behandlingen av hjärtstopp enligt lokala rutiner (Blomberg, Jonsson & Ahlstedt, 2011). För 
att visa hur behandlingsriktlinjer, enligt lokala rutiner för hjärtstopp, kan se ut används 
Kronobergs riktlinjer. Enligt dem kan HLR avbrytas utan läkarkontakt vid kontinuerlig 
asystoli trots A-HLR >20 min. HLR kan även avbrytas vid asystoli som inte är bevittnat och 
utan bystander HLR där framkörningstiden är >15 min. Ambulanssjuksköterskan ska beakta 
patientens biologiska ålder. Vid synlig graviditet, hypotermi, drunkning eller förgiftning ska 
patienten avtransporteras när god HLR etablerats och LUCAS har applicerats, i lämpliga fall 
(Region Kronoberg, 2016).   

Vid ett hjärtstoppslarm ser utlarmningsrutinerna olika ut på ambulansenheterna i Sverige. Ett 
exempel är Landstinget Östergötland (2014) där räddningstjänst och ambulans alltid larmas ut 
parallelt till patienten. Finns det möjlighet skickar SOS även ut en assistansambulans. Vid 
behov kan räddningstjäns åka ut först och påbörja HLR om ambulansen är upptagen, då möter 
en ambulans upp så fort den blir ledig. Responstiden på ett larm för ambulansen, det vill säga 
hur snabbt ambulansen är på plats hos patienten från det att larmet kommer, är enligt statistik 
nio minuter år 2015. Tiden har oroväckande stigit de sista åren vilket kan bero på den ökade 
larmfrekvensen i dagens samhälle (Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning, 2015b). 

Rehatschek et al. (2015) beskriver att fysisk och mental arbetsbelastning under HLR är 
utmanande för ambulanssjuksköterskorna. Steen, Sjöberg, Olsson och Young (2005) menar 
att många moment ska utföras, bland annat kompressioner, assisterande andning på intuberad 
patient, defibrillering och läkemedelshantering, vilket kan göra att det känns svårt att räcka till 
och det blir ibland resursbrist. Enligt Lankshear, Lowson, Harden, Lowson och Saxby (2008) 
blir kraven höga och det är viktigt att vårdteamet håller sig till symtombilden och skapar en 
trygg miljö fri från risker och hot runt patienten och eventuella närstående. Vid HLR, och 
framförallt vid utförandet av hjärtkompressioner, kan ambulanssjuksköterskan bli trött och 
okoncentrerad. Det kan leda till att handplaceringen blir fel, otillräckligt djup, för långsamma 
eller snabba korta kompressioner och för långa intervall utan komprimering (Jäntti, Kuisma, 
& Uusaro, 2007).  

LUCAS 
Utbrett i Sverige finns det möjlighet att använda Lund University Cardiac Assist System 
(LUCAS) som är en mekanisk hjärtkompressionsmaskin prehospitalt (LUCAS-CPR, 2015). 
LUCAS utvecklades i slutet av 1990-talet av den svenske thoraskirurgen Stig Steen. 
Hjälpmedlet var tänkt att användas för att upprätthålla tillräckligt perfussionstryck inför 
organdonation. När fördelarna med väl upprätthållen cirkulation och förbättrat 
förlopp uppdagades sågs en ökad chans till överlevnad vid hjärtstopp. Forskningsmålet 
ändrades till att fokusera på återupplivning av patienter (Maule, 2007). Sedan år 2002 har 
LUCAS  börjat användas i ambulanssjukvården i Sverige (Quiming, 2011) och i dagsläget 
finns LUCAS i någon upplaga på de flesta ambulansenheter (LUCAS-CPR, 2015). 
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LUCAS-systemet gör 100 stycken kompressioner och 100 stycken dekompressioner på en 
minut, med hjälp av en sugkopp som placeras på patientens bröstkorg (LUCAS-CPR, 2015). 
Dekompressioner innebär att bröstkorgen dras tillbaka upp igen, vilket ökar tiden för hjärtat 
att fyllas med blod. Dekompressioner är inte möjliga vid manuell HLR (Maule, 2007). 
Kompressionerna har ett djup på >5cm och en konstant kraft som aldrig avtar (Steen et al., 
2005). LUCAS finns som tryckluftsdriven LUCAS1 och batteridriven LUCAS2. LUCAS2 
väger mindre än sin föregångare LUCAS1, som har en vikt på 15-20 kilo. LUCAS är lätt att 
applicera på patienten runt bröstkorgen med ett kort avbrott i manuella bröstkompressioner på 
mindre än 20 sekunder. LUCAS har även en funktion att den gör kompressioner med takten 
30:2 med automatisk paus för ventilering av patienten. I dagsläget är LUCAS kontraindicerat 
på barn, individer där bröstomfånget är antingen för litet eller för stort samt om patienten är 
gravid (LUCAS-cpr, 2015).  
 
Forskning  visar att kvalitetén på kompressionerna är avsevärt bättre vid mekaniska 
kompressioner jämfört med manuella (Olasveengen, Wik & Steen, 2007; Li, Wang, Yu, Zhao 
& Jing, 2016; Steen et al., 2005). Däremot stöder inte all forskning teorin att mekaniska hjärt-
och lungräddningsenheter förbättrar patientens överlevnad (Ong et al., 2012; Odegaard, 
Olasveengen, Steen & Kramer Johansen, 2009). 

Teoretisk referensram 
Studien utgår från ett vetenskapligt perspektiv och förankrar den teoretiska referensramen i 
livsvärldsteori och systemteori. Författarna har valt att undersöka ambulanssjuksköterskors 
upplevelser av hjärt- och lungräddning med LUCAS. Då faller studien inom 
ambulanssjuksköterskors egna livsvärld och förmåga att även se patientens livsvärld. 
Ambulanssjuksköterskor har nytta av ett systematiskt tankesätt i deras arbete och samverkan 
med patient, anhöriga, sjukhus och andra enheter och därför utgår studien även från 
systemteorin. 
Livsvärldsteorin grundas i fem begrepp, “Livsvärld”, “Lidande”, “Välbefinnande”, “Subjektiv 
kropp” och “Vårdrelation”. Begreppen beskriver hur en vårdare förhåller sig till en patient i 
en vårdrelation (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). En individs 
livsvärld är den värld som personen befinner sig i fysiskt och psykiskt. Livsvärlden är unik för 
varje individ och bildas utefter levda erfarenheter. Mening med livet och erfarenheter skapas i 
relation med andra människor och möten (Dahlberg et al., 2003). Ambulanssjuksköterskor har 
en egen livsvärld som de befinner sig i men de får även försöka se till patientens livsvärld för 
att kunna ge en god vård. Människan är inte enbart en kropp utan ett liv och en existens 
(Dahlberg et al., 2003). Ambulanssjuksköterskorna träffar många patienter i olika tillstånd: 
vakna, medvetslösa, skadade, oskadda. De ska alltid se till varje människa som en enskild 
individ med en egen livsvärld och inte enbart en kropp. En människas subjektiva kropp är en 
helhet av människan. Det är allting som en människa går igenom och upplever som samlas på 
en plats, i en kropp. Minnen, erfarenheter och upplevelser av olika saker och av hälsa och 
ohälsa, allt bildar en subjektiv kropp. Utan kroppen kan det inte finnas en livsvärld. Allting 
som sker förändrar den subjektiva kroppen och individens livsvärld (Dahlberg et al., 2003). 
Ambulanssjuksköterskors livsvärld är ständigt i utveckling eftersom de träffar många olika 
patienter under deras arbetspass. Deras erfarenheter byggs hela tiden på och livsvärlden 
ändras efter nya insikter och möten med patienter och anhöriga. I livsvärldsteorin betonas 
erfarenheter som en viktig punkt. Människan samlar på sig nya erfarenheter hela tiden. Det 
kan vara nya djupa tankesätt, praktiska funktioner eller möten i vardagen. Varje erfarenhet är 
unik för varje individ och fyller individens livsvärld (Dahlberg et al., 2003).  
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Ambulanssjuksköterskor träffar patienter i sitt lidande, de får höra patientens synsätt på sin 
livsvärld och lidande och kan då försöka förstå och hjälpa varje individ efter de unika 
behoven. Vårdarens mål är att förhindra lidande och istället förebygga och arbeta mot ett 
välbefinnande för patienten. Ett lidande kan vara en patient som har blivit sjuk, där 
livsvärlden har förändrats och patienten inte mår bra och inte klarar av att utföra vanliga saker 
i sin vardag. Eller så kan det vara när ambulanssjuksköterskorna är ute hos en patien och 
träffar en anhörig som håller på att förlora eller precis har förlorat någon familjemedlem. 
Vårdaren kan bli delaktig i en persons lidande och finnas där för att stötta och vägleda mot ett 
välbefinnande. Ofta kan välbefinnande skapas med enkla medel, att finnas där, att erbjuda en 
kram eller att tilltala personen vid namn, genom att visa att du bryr dig skapas en relation och 
ett välbefinnande kan grundas (Dahlberg et al., 2003). Ambulanssjuksköterskor kan också 
hamna i ett lidande när de påverkas av situationen de hamnar i med sjuka personer och 
anhöriga och det kan vara av vikt när de ska försöka förstå patientens lidande för att sätta sig 
in i deras situation och försöka lindra med att skapa välbefinnande. Det kan skapa psykiska 
påfrestningar för personer när de möter andra människor i deras livsvärld, i deras lidande 
(Dahlberg et al., 2003). Ambulanssjuksköterskorna utsätts också för ett lidande själva när de 
hamnar i situationer när de får vara ett stöd eller trösta anhöriga eller patienter. De utsätts för 
många svåra situationer, får möta många livsöden och det kan skapa ett lidande för 
ambulanssjuksköterskorna som kan behöva ventileras med någon för att skapa ett 
välbefinnande igen.   

Öquist (2008) menar att systemteori innebär ett systematiskt tänkande och genom det ser 
sjuksköterskan världen i sin helhet. Varje fenomen och individ är olika delar vilka har stor 
betydelse i hur allting fungerar. Alla delar påverkar varandra och leder till en helhet. En 
ambulanssjuksköterska ska se till patienten. Patienten är en del i en prehospital vårdsituation, 
omgiviningen är en del och anhöriga är en del, allting tillsammans blir till en helthet som 
måste fungera ihop för att kunna utföra bästa möjliga omhändertagande och vård. 

Wright och Leahey (2009) beskriver att en person kan vara en del i ett system och familjen 
kan ses som en enhet eller ett system. Varje person i familjen ingår i systemet, men det är 
viktigt att se varje individ för sig själv. En familj är oftast en ständig pågående förändring och 
omstruktureras under en livstid. En förändring som ohälsa och sjukdom hos någon i familjen 
påverkar alla familjemedlemmar och inte enbart den drabbade individen. Hela familjen kan 
drabbas av sorg och följdsjukdomar av det, de kan bli tvugna att förändra sin vardag efter en 
sjukdoms förutsättningar. Om någon får hjärtstopp och ambulansen kommer blir hela familjen 
drabbad och alla blir ledsna och behöver någon form av vård och omtanke från 
ambulanssjuksköterskorna (Wright & Leahey, 2009).  Det är precis samma situation med 
ambulanspersonal. En ambulanssjuksköterska är en del i ett system, som tillsammans med 
andra ambulanssjuksköterskor bildar en enhet, ett nytt system. De kan även bilda system med 
läkare eller sjuksköterskor på en akutmottagning eller med brandmän och poliser ute på 
olyckor och hjärtstoppslarm. Om en enhet ändrar sig eller utför något så påverkar det hela 
systemet.  

Öquist (2008) menar att systemtänkande är tillämpbart på alla organisationer oavsett vad de 
jobbar med. Ett systemtänkandet tar hela systemet i beaktande. Det betyder att sjuksköterskan 
kan se ett samband mellan saker och ting som sker, se mönster i en förändring. I 
systemtänkandet är en viktig poäng att veta om en individs beroende av sin omvärld. Vid 
sjukdomsfall gäller det att ha en helhetssyn för att inte enbart se skadorna eller sjukdomen hos 
patienten på plats. Genom att ha en helhetssyn uppfattas hela bakgrunden till situationen och 
då kan vidare tankebanor skapas för att behandla patienten på bäst sätt. En sjukdom är en bit 
som betraktas i en social situation vilken ofta kan förändras. Genom att ha ett systematiskt 
tänkande med helhetssyn blir situationen gripbar för vårdaren. Öquist (2008) menar även att 
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det är viktigt för sjuksköterskan att vara lyhörd och följsam för att få kontroll och effektivitet i 
situationen. Om ambulanssjuksköterskor inte har ett systematiskt tänkande kan det leda till att 
situationen blir mer kaosartad.  

Dagens samhälle är ständigt i utveckling, de tekniska framsteg som förr ansågs vara de största 
som gick att uppnå har idag hamnat i skuggan av nya stora upptäckter och förändringar i 
samhället (Öquist, 2008). Sjuksköterskan måste därför ha hög kunskap och helhetstänk för att 
kunna utföra omvårdnadsåtgärder och vårda patienter prehospitalt då hjälpmedel och riktlinjer 
har utvecklats under åren.  

Problemformulering 
Dagens ambulanssjukvård är ständigt i utveckling och den medicinska utrustningen blir allt 
mer teknologisk. Det finns ett ökat krav att ambulanssjuksköterskor ständigt ska vara 
uppdaterade på ny forskning och användning av de riktlinjer och den utrustning som finns att 
tillgå prehospitalt. Vid hjärtstopp är det många moment som ska utföras. Tiden och kvalitéten 
på hjärt- och lungräddningen är avgörande och det krävs stort fokus på patienten. 
Ambulanssjuksköterskor förväntas utföra optimala beslut prehospitalt i vårdandet för att ge 
patienten de bästa chanserna till överlevnad och livskvalitet. LUCAS finns i utrustningen på 
de flesta ambulansstationer i Sverige och har tagits fram för att öka patientens chanser att 
överleva genom att utföra mekaniska bröstkompressioner med bättre perfussionstryck än 
manuell HLR. Att behandla ett hjärtstopp med HLR är en komplex arbetssituation som är 
krävande och stressande. Situationen ska skötas snabbt med bra säkerhet och kvalitét 
samtidigt som anhöriga kan vara i närheten och behöva tas hänsyn till. De olika momenten 
utsätter ambulanssjuksköterskorna för osäkra och svåra arbetsförhållanden både fysiskt och 
psykiskt som kan vara påfrestande och skapa upplevelser som behöver bearbetas. Genomförd 
litteratursökning visade att det råder brist på empiriska studier som specifikt fokuserar på 
ambulanssjuksköterskor och deras upplevelser av att arbeta vid HLR-situationer, och vid 
användning av LUCAS. Då LUCAS inte finns i alla ambulanser samt att LUCAS inte passar 
alla individer är det av vikt att undersöka upplevelser av att göra HLR. Studien anses vara av 
vikt för att skapa mer kunskap och förståelse av ambulanssjuksköterskornas arbete med att 
rädda patienter vid hjärt- och lungräddning, för att i möjligaste mån stödja dem i deras fysiska 
och psykiska utsatthet. 
 
SYFTE 
Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av hjärt-och lungräddningsituationer med 
och utan LUCAS. 
 
METOD 

Design  
Eftersom studiens syfte var att belysa upplevelser valdes ett induktivt synsätt med kvalitativ 
ansats. Forsberg och Wengström (2012) menar att ett induktivt synsätt betyder att forskaren 
blir medveten om att de data som tas fram i studien bildar mönster och kategorier som inte är 
tydliga från början. Föreliggande studie genomfördes som en empirisk studie där 
datainsamlingen baserades på semistrukturerade intervjuer som analyserades enligt en latent 
innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004). Forsberg och Wengström (2012) menar att 



  
 

 7 

med kvalitativ ansats läggs fokus på att tolka och förstå en människas subjektiva upplevelser 
av sin omvärld.  

Insamling av data genomfördes genom semistrukturerade telefonintervjuer. 
Ambulanssjuksköterskorna uppmuntrades att berätta om sina upplevelser utan att styras av 
detaljerade frågor. Enligt Polit och Beck (2012) är semistrukturerade intervjuer att föredra om 
samtalet ska föras naturligt och den som intervjuar inte helt ska styra intervjun. I den 
kvalitativa intervjun är det av värde att forskaren som intervjuar uppmuntrar respondenten till 
att tydligt beskriva sina värderingar, upplevelser och attityder (Forsberg & Wengström, 2012). 
Kvale (2014) beskriver att samtalet är som ett instrument; det framkommer mönster och 
beskrivningar på vad en människa upplever, det ger ny kunskap om ett ämne som kan skapa 
ny fakta och vetenskap. 

Datainsamling 
Tre verksamhetschefer på ambulansenheter utspridda i Sverige kontaktades via telefon under 
våren 2016. Förfrågan om tillstånd att få genomföra intervjuerna på respektive ambulansenhet 
ställdes muntligt. Samtliga var positiva till studien. Ett informationsbrev och ett 
samtyckesformulär sändes ut till respektive verksamhetschef (Bilaga A). När informerat 
samtycke var signerat togs kontakt med enhetscheferna på berörda stationer. Via dessa fick 
författarna tillgång till ambulanssjuksköterskor som motsvarade studiens inklusionskriterier. 
E-post skickades till berörda med information om studiens syfte, tillvägagångssätt och etiska 
överväganden (Bilaga B). I mailet fanns även ett informerat samtycke som 
ambulanssjuksköterskorna skulle skriva under, om de var intresserade av att delta, och sedan 
sända tillbaka till författarna innan intervjun genomfördes. Intresse fanns och samtycke från 
ambulanssjuksköterskorna kom per post. Därefter tog författarna kontakt för att boka 
intervjutid. Intervjuerna utfördes under januari och februari 2016. Intervjuerna skedde enskilt, 
genom telefonintervju, under ambulanssjuksköterskornas arbetspass eller under ledig tid. 
Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer. En författare intervjuade men båda 
kunde lyssna på samtalet genom högtalarfunktion. Intervjuerna varade mellan 15 och 40 
minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av författarna. Vid 
intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga C) som ett stöd i att täcka 
ämnesområdet.  

Urval 
Urvalet gjordes med hänsyn till syftet med studien. Inklusionskriterier till studien var att 
samtliga ambulanssjukskötersskor skulle vara legitimerade sjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskeutbildning i ambulanssjukvård. Ambulanssjuksköterskorna skulle ha 
arbetat minst två år på ambulansen samt ha arbetat både med och utan LUCAS som 
hjälpmedel vid hjärt- och lungräddning. Två års arbetslivserfarenhet på ambulansen bedömdes 
av författarna som en rimlig tid för att ha deltagit vid tillräckligt antal hjärt- och 
lungräddningssituationer. Urvalet var ett strategiskt urval, vilket innebär att intervjupersoner 
väljs ut som kan passa till studien och att vissa kriterier ska uppfyllas, till exempel att ha 
arbetat med LUCAS vid HLR. Detta för att få ut bra underlag till studiens problemområde 
(Frosberg & Wengström, 2012). I urvalet strävades även att få med ambulanssjuksköterskor 
från olika delar av Sverige för att studien skulle blir rikstäckande. 
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Informanter 
Nio män och en kvinna, i åldrarna 33-48 år intervjuades. Ambulanssjuksköterskorna var 
verksamma på tre olika ambulansenheter i Sverige. Deras tjänstgöringstid på ambulansen 
varierade mellan 6-22 år. Ambulanssjuksköterskorna hade använt LUCAS mellan 5-10 år.  

Dataanalys 
Materialet från intervjuerna analyserades med en latent innehållsanalys (Graneheim och 
Lundman, 2004). En innehållsanalys passar när data från intervjuer eller artiklar vetenskapligt 
ska analyseras (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att dela upp analysen i olika steg menar 
Forsberg och Wengström (2012) att det kan framträda nya mönster som inte är tydligt uttalade 
vid en första analys. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2015) fokuserar den 
kvalitativa innehållsanalysen på tolkning av texter där forskaren av studien identifierar 
likheter och skillnader i det inhämtade materialet. Genom att dela upp innerhållet i mindre 
delar och grupper skapas det deskriptiva textnära delen, det manifesta innehållet i texten. När 
sedan sambandet mellan hela texten ställs samman kan teman bildas vilket går som en röd 
tråd genom texten och skapar den latenta, tolkande nivån av analysen (Graneheim & 
Lundman, 2004). Alla intervjuer lyssnades igenom, transkriberades och lästes igenom ett 
flertal gånger för att skapa en överblick. Varje intervju utgjorde en analysenhet. Relevanta 
textdelar valdes ut, så kallade meningsbärande enheter, de lästes igenom flera gånger för att 
inte tappa viktig information. En meningsbärande enheter är meningar eller korta textstycken 
som är relaterade till varandra samt att de anknyter till syftet. Genom kondensering kortades 
enheterna ner, utan att förlora relevant innehåll. De kondenserade meningsenheterna försågs 
med koder vilka speglade innerhållet i meningsenheten. De olika koderna klipptes ut och 
fördelades i olika högar där koderna föll in under samma ämne, det bildades därefter 
subkategorier, det manifesta innehållet, som ledde fram till fyra övergripande kategorier som 
tydligt visade innehållet och innebörden av subkategorierna. Därefter formulerades ett tema 
som speglade hela innehållet i texten och framförallt den underliggande meningen och lyfter 
fram den i studien, det latenta innehållet. Lundman & Hällgren-Graneheim (2015) menar att 
de olika kategorierna speglar det centrala budskapet i intervjuerna. Exempel på 
analysprocessen återfinns i tabell 1.  

Dataanalysen resulterade i ett tema: Att skapa goda arbetsförhållanden och upprätthålla ett 
professionellt förhållningssätt i en stressad situation, fyra kategorier: Emotionell påverkan i 
arbetet, Känslan av otillräcklighet inför patient och anhöriga, Att känna sig säker i sin 
yrkesroll och Den egna arbetsmiljön samt tillhörande 13 subkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 9 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Subkategori Kategori Tema 

”Repetition är ju 
lärans moder eller 
hur man ska säga. 
Jag tycker att det 
kommer från 
ryggraden, det är 
ingenting som man 
tänker på” (8) 

Repetition ger 
färdighet. 
Ingenting som 
man tänker på 

Användande 
ger 
färdighet 

Övning ger färdighet Att känna sig 
säker i sin 
yrkesroll 

 
Att skapa goda 
arbetsförhållanden  
och upprätthålla  
ett professionellt 
förhållningssätt i  
en stressad  
situation 

 
”Bältad var man ju 
inte innan. Då gjorde 
man ett halvt försök 
till hlr som inte blev 
av särskilt god 
kvalitet. Man fick 
liksom kila sig fast 
vid taket för att inte 
trilla omkull” (1) 
 

Osäker arbetsmiljö 
i ambulansen när 
det ej gick att vara 
bältad och 
samtidigt utföra 
god HLR 

Osäker 
arbetsmiljö i 
ambulansen 

Säkerhet i ambulansen Den egna 
arbetsmiljön 

 

Forskningsetiska övervägande 
I forskning där människor ingår måste det finnas ett etiskt förhållningssätt (Olsson & 
Sörensen, 2011). Polit & Beck (2012) beskriver att det är viktigt att studiens upplägg är 
godkänt av en etisk kommitté och framhåller ett etiskt resonemang. Helsingforsdeklarationen 
(2013) har tagits fram för att ge etiska principer till medicinsk forskning som omfattar 
människor. Studiens forskningsetiska övervägande har utgått från Helsingsforsdeklarationens 
fyra principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Berörda personer fick skriftlig lättförståelig information om studien och dess 
syfte (Bilaga A & B). Studien var frivillig att delta i och deltagarna kunde när som helst 
avsluta om de ångrade sitt deltagande, utan negativa följder. De som ställde sig positiva till att 
delta fick därefter lämna sitt godkännande både muntligt och skriftligt. Det framgick att 
materialet från intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt vilket innebär att uppgifterna om 
deltagarna är sekretessbelagda. Namn eller identifikationsdata noterades inte i inspelningarna 
eller i intervjuerna. Varje intervju tilldelades istället en kod. Materialet förvarades inlåst och 
endast författarna och handledaren har haft tillgång till det insamlade materialet. Materialet 
som framkom genom intervjuerna får bara användas till forskningsändamålet, vilket 
informanterna fick information om. 

En etisk egengranskning (Bilaga D) finns att tillgå för att undersöka om studien behöver 
genomgå en etikprövning. Den innehåller frågor som berör frivilligt deltagande, att studien 
inte ska skada några individer eller folkgrupper och att deltagarna ska få information om 
studien (Etikkommittén sydost, 2015). Författarna genomförde den etiska egengranskningen 
där det framkom att en etisk prövning ej behövdes.  
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RESULTAT 
I analysprocessen framkom huvudtemat: Att skapa goda arbetsförhållanden och upprätthålla 
ett professionellt förhållningssätt i en stressad situation. Det föll sedan ut i fyra kategorier: 
Emotionell påverkan i arbetet, Känslan av otillräcklighet inför patient och anhöriga, Att 
känna sig säker i sin yrkesroll och Den egna arbetsmiljön, samt tillhörande 13 subkategorier. 
Se figur 1. 
 
Tema Att skapa goda arbetsförhållanden och upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i 

en stressad situation 

Kategorier Emotionell 
påverkan i arbetet 

Känslan av 
otillräcklighet inför 

patient och 
anhöriga 

Att känna sig säker 
i sin yrkesroll 

Den egna 
arbetsmiljön 

Subkategorier -Ovisshet om vad som 
väntar 
-Barn psykiskt 
jobbigare än äldre 
-Offentlig plats- sämre 
arbetsro 

-Frustrerande situation 
-Att inte kunna vårda 
alla lika på grund av 
hjälpmedlet 
-Anhörigas reaktion- en 
påfrestning 

-Hjälp av 
behandlingsriktlinjer 
-Kollegialt stöd 
-Arbetslivserfarenheter 
-LUCAS skapar 
trygghet och kontroll 
-Övning ger färdighet  

-Fysisk belastning för 
personalen 
-Säkerhet i 
ambulansen 

 
Figur 1 - Översikt över tema, kategorier och subkategorier. 

Emotionell påverkan i arbetet 
Vid hjärt- och lungräddningsituationer var det svårt för ambulanssjuksköterskorna att veta vad 
som väntade. På väg ut till patienten var förberedelser med kollegan viktig. Var det hjärtstopp 
på barn eller yngre upplevdes det mer påfrestande än vid HLR med en äldre person. Vid HLR 
på offentliga platser underlättades arbetet av att ta in patienten i ambulansen direkt för att 
skapa ett bättre vårdrum.  

Ovisshet om vad som väntar 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att så fort de fick larmet om att det var ett hjärtstopp blev 
de mer alerta och påpassliga än vid larm som kom mer frekvent. För flertalet av 
ambulanssjuksköterskorna upplevdes hjärtstopp som påfrestande. Ambulanssjuksköterskorna 
beskrev att vid en hjärtstoppssituation med HLR gällde det att vara fokuserad, framåt och 
förberedd på en allvarlig situation, men vad som väntade när ambulansen kom fram till 
patienten var svårt att förutse.  

”Hjärtstopp är väl som vid trafikolyckor. Man kan förvänta sig att de verkligen är allvar” (9)  

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att när de åkte på larm visste de nästan aldrig 
bakomliggande orsak till hjärtstoppet och upplevde det därför alltid som en oviss situation att 
åka ut till. Det upplevdes av en del ambulanssjuksköterskor som en spänd situation innan de 
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kom på plats och fick veta mer om situationen, orsaken och patienten. Först när överblick 
skapades kunde fullt fokus läggas på HLR och en del av påfrestningen över hjärtstoppet 
försvann. 

På väg ut till patienten beskrev ambulanssjuksköterskorna att de mentalt förberedde sig på vad 
som väntade. Tillsammans med kollegan försökte de förbereda sig genom att planera vem 
som skulle göra vad och troliga scenarion. I den omfattning det gick larmades de ut 
tillsammans med en extra ambulans eller med räddningstjänst. Ambulanssjuksköterskorna 
beskrev att det var viktigt för dem att veta under transporten ut till patienten om- eller vem 
som kom att bistå med hjälp vid hjärt- och lungräddningen. Ambulanssjuksköterskorna 
menade att planeringen över vilken utrustning som skulle med från ambulansen och vem som 
skulle göra vad hos patienten var beroende av hur många personer som fanns att tillgå, hur 
lång framkörningstid nästa enhet hade och hur situationen såg ut. 

Barn psykiskt jobbigare än äldre 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att den psykiska emotionella påfrestningen av HLR var 
beroende av patienten de vårdade. HLR på äldre personer upplevdes av 
ambulanssjuksköterskorna mer på rutin och gav inte någon nämnvärd mental påverkan då de 
varit med om många liknande fall. De upplevde att de äldre patienterna ofta hade liknande 
sjukdomshistoria och sämre förutsättningar på grund av tidigare sjukdomar som ofta låg till 
grund för hjärtstoppet. Var det däremot barn eller yngre vuxna var samtliga 
ambulanssjuksköterskor överens om att de upplevde situationen annorlunda och att det 
framkallade större fokus och mer anspänning. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de 
funderade mer på bakomliggande orsaker när det var ett barn eller en yngre person med 
hjärtstopp. En känsla av att allt var tvunget att fungera och att de skulle göra allt som gick för 
att individen skulle överleva upplevdes större. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det 
hjärtskärande när det var en yngre person som de inte lyckades återuppliva då det var lätt att 
anknyta med barnet och dess föräldrar samt att en yngre person hade hela livet framför sig. 

”..det skulle vara ett medvetslöst barn. Det blir ju alltid mera anspänning naturligtvis. En 
äldre person som man åker till, det har man varit med om så många gånger. Referensburken 
är så full med liknande händelser, så det kan man tackla ganska bra.” (5) 

Offentlig plats - sämre arbetsro 
De gånger de utförde HLR på offentlig plats beskrev ambulanssjuksköterskorna att de 
brukade lasta in patienten i bilen snabbt och fortsätta att arbeta där för att få bra arbetsrum för 
dem själva och för att skydda patientens integritet.  

”..hittade på stan eller så, då blir det lite mer fokus och fart på grejerna, ska jag vara ärlig 
att säga” (2) 

Användes LUCAS1 på offentlig plats upplevde ambulanssjuksköterskorna att omgivningen 
kunde reagera på det höga ljudet och att den kunde upplevas otäck och främmande. 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var skönt att kunna arbeta i lugn och ro inne i 
ambulansen utan att behöva fundera extra på att situationen var offentlig. I ambulanshytten 
kunde de arbeta ostört, vilket kändes lugnande. 
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Känslan av otillräcklighet inför patient och anhöriga 
I situationer med för lite personal kunde ambulanssjuksköterskorna inte ta med sig all 
utrustning till patienten på grund av resursbrist, vilket kunde skapa frustration. Människor ser 
olika ut, hjälpmedel passar inte alla. Trots användningen av hjälpmedel som extra resurs till 
livräddning så överlever inte alla patienter och det kunde bli en svår situation att möta. 

Frustrerande situation 
Om det endast larmades en bil på ett hjärtstopp beskrev de ambulanssjuksköterskor som hade 
LUCAS1 att de ibland valde att inte ta med sig LUCAS på grund av dess vikt, trots att de 
egentligen tyckte LUCAS var prioriterat. Nästa enhet fick då istället ta med sig LUCAS, 
alternativt att de kopplade på LUCAS nere i ambulansen. Sjuksköterskorna beskrev detta som 
frustrerande.  

Väl hos patienten hade ingen av ambulansenheterna, där ambulanssjuksköterskorna var 
verksamma, rutiner med arbetsfördelning under hjärt- och lungräddningen. De ansåg att 
genom att kommunicera med varandra hittade de sina roller och arbetsuppgifter.  Många 
moment skulle utföras under kort tid vilket kunde ge en känsla av otillräcklighet enligt 
ambulanssjuksköterskorna. Ju fler som kunde hjälpa till, desto bättre. 
Ambulanssjuksköterskorna var överens om att det var många händer som behövdes för att 
klara av alla moment, för att på så vis öka individens chanser till överlevnad och god hälsa 
efter hjärtstoppet. 

”Ibland så känner man sig som en bläckfisk” (8) 

När LUCAS fanns att tillgå upplevde ambulanssjuksköterskorna att stressen minskade 
eftersom det blev ett moment mindre att utföra. De upplevde att de kunde arbeta lugnare och 
mer metodiskt med de andra momenten i större utsträckning vid dessa larm. Den person som 
skulle utfört kompressionerna kunde istället bidra med andra omvårdnadsåtgärder enligt 
ambulanssjuksköterskorna. Samtidigt kunde ambulanssjuksköterskorna inte helt släppa 
kompressionerna då de behövde se till att batterierna höll och att LUCAS inte hade ändrat 
läge. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att när LUCAS inte fanns att tillgå skapades det 
långa avbrott i kompressionerna vid bland annat lyft och förflyttningar. Det upplevdes 
frustrerande att veta att cirkulationen och trycket som jobbats upp genom manuella 
kompressioner gick förlorad vid uppehållen. Även kvalitén på ens egna kompressioner 
upplevdes avta vilket gav en känsla av otillräcklighet.  

Att inte kunna vårda alla lika på grund av hjälpmedlet 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att LUCAS inte gick att använda om patienten var för 
liten då kompressionerna inte nådde tillräckligt djupt. Hjärtstopp på barn och ungdomar gav 
redan extra stress hos ambulanspersonalen så de upplevde att det var jobbigt att inte kunna 
använda LUCAS till denna patientgrupp. Ambulanssjuksköterskorna beskrev även att på en 
för stor patient, nådde bågen med sugproppen som utförde kompressioner och 
dekompressioner, inte runt till bottenplattan som den fäste fast i. Eftersom många individer 
som får hjärtstopp var överviktiga, upplevde ambulanssjuksköterskorna att det fanns en 
begränsning i att inte kunna justera storlek på LUCAS och det upplevdes som en nackdel. 

”..det är väl i så fall att den är begränsad storleksmässigt” (9) 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att fördelarna med att använda LUCAS vid hjärtstopp 
var så betydande att ifall det fanns tveksamheter om LUCAS passade till patienten så valde de 
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att prova hjälpmedlet. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte att det var synd att LUCAS inte 
passade alla individer och de önskade att det skulle finnas olika delar som kunde användas för 
att anpassa LUCAS till patientens storlek så att alla kunde ha möjligheten att få lika vård. 

Anhörigas reaktion- en påfrestning 
När anhöriga till den som drabbats av hjärtstopp var närvarande upplevde 
ambulanssjuksköterskorna att de kunde känna en viss oro över hur hjärt- och lungräddningen 
påverkade anhöriga. De anhörigas beteende kunde i sig samtidigt skapa ett stressmoment hos 
ambulanssjuksköterskorna. Situationen var oftast kaotisk och omtumlande enligt 
ambulanssjuksköterskorna. Användes LUCAS1 så upplevde de att anhörigas rörelsemönster 
ändrades, som att situationen blev mer obekväm och att de anhöriga blev skärrade när 
LUCAS sattes igång. Ambulanssjuksköterskorna brukade förklara för anhöriga att den lät 
högt och att det var normalt. Det upplevdes som ett stort stressmoment att de behövde lägga 
extra tid på att förklara sitt hjälpmedel för de anhöriga, istället för att jobba med patienten och 
vara behjälplig till sina kollegor. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att LUCAS2 lät mycket 
mindre och upplevdes därför mindre dramatisk. Ambulanssjuksköterskorna menade att den 
var smidig att arbeta runt anhöriga med men kunde ändå vara otäck på grund av situationen. 
De upplevde att det räckte att förklara snabbt när LUCAS sattes igång vad den var till för. En 
del ambulanssjuksköterskor hade en känsla av att LUCAS2 gjorde ett gott intryck på 
anhöriga, de förstod vad den var till för och att den behövdes. Att den gjorde samma arbete 
som ambulanssjuksköterskorna så att de kunde få händer och tid till att göra annat för deras 
anhöriga. Helst såg ambulanssjuksköterskorna att de alltid hade möjlighet att kunna avsätta en 
i personalen till att förklara, ta hand om och stötta de anhöriga. Tyvärr uppgav de att det inte 
alltid var möjligt på grund av resursbrist. 

”..jag försöker att informera att det är nu vi sätter på en mekanisk apparat som sköter det här 
och det ser lite groteskt ut men den är effektiv och det gör det jobbet vi gör fast kanske lite 
bättre” (2) 

Att behöva lämna besked till anhöriga om att det avslutats HLR och att patienten var död 
tillhöde arbetet, men upplevdes ändå av ambulanssjuksköterskorna som en av de jobbigaste 
delarna i yrket. Tankar om hur det kommer att förändra de anhörigas livssituation uppstod. 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de ibland kom i ett läge där de var tvungna att ta 
hand om anhöriga på plats och att de inte visste hur länge de behövde stanna innan en läkare 
eller begravningsentreprenör kom och tog över situationen och hämtade den avlidne. 
Ovissheten kunde upplevas påfrestande. Flertalet av ambulanssjuksköterskorna beskrev det 
mentalt påfrestande att behöva stanna kvar och trösta de anhöriga och de upplevde det svårt 
att veta hur de skulle agera i situationen. Däremot beskrev en ambulanssjuksköterska det som 
en del i arbetet och tyckte det kändes bra och skönt att få sitta med de anhöriga som blivit 
kvar i livet och trösta och prata. 

”Det är nog det som är mest psykiskt påfrestande, kanske anhörigbiten vid ett hjärtstopp” (3) 

Att känna sig säker i sin yrkesroll 
För att all vård skulle ske på lika villkor och för att skapa en trygghet hos 
ambulanssjuksköterskorna fanns det riktlinjer att följa. Ambulanssjuksköterskor kände sig 
säkrare i sin yrkesroll när de hade kollegorna på sin sida och kunde ventilera situationer. 
Erfarenhet skapades hela tiden och det krävdes för att ambulanssjuksköterskorna skulle 
komma in i sin yrkesroll och känna sig trygga i vårdandet. LUCAS som hjälpmedel skapade 
en känsla av kontroll och säkerhet hos ambulanssjuksköterskorna. Det var av stor vikt att öva 
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kontinuerligt på de hjälpmedel och den utrustning som användes i vårdandet för att känna sig 
säker. 

Hjälp av behandlingsriktlinjer 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de upplevde att de förberedde sig mentalt i större 
utsträckning när de var på väg ut till patienter med hjärtstopp. De läste riktlinjerna noggrant 
mot den patient de skulle ut till, eftersom riktlinjerna och läkemedelsdoserna skiljde sig från 
barn och vuxna. De menade att de hade sina riktlinjer att stödja sig på i de situationerna.  
 
”..i och med att det inte är lika vanliga larm om man säger så. På övriga larm kan man ju 
behandlingsriktlinjerna mer exakt och på hjärtstopp får man ju tänka till lite mer...” (9)  
 
Vid vuxna som de inte fick några resultat på vid HLR hade de enligt sina riktlinjerna rätt att 
avbryta HLR ute hos patienten. Ambulanssjuksköterskorna menade att enligt tidigare 
riktlinjer var det endast läkare på sjukhus som fick avbryta HLR. De beskrev även att vid larm 
med barn så var det fortfarande endast läkare som kunde avgöra om HLR skulle upphöra och 
därför kördes alla barn in till sjukhus för bedömning. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det 
positivt då de slapp stressen av att avsluta HLR på ett barn ute på plats. 

Kollegialt stöd 
Flertalet av ambulanssjuksköterskorna beskrev vikten av kollegornas stöd under och efter 
larm med hjärtstopp och HLR-situationer. De beskrev att vid de fall då de inte fick några 
resultat med patienten eller de gånger de rapporterade av patienten till akuten utan att 
patienten blivit stabil upplevdes ge känslor och funderingar över hur det kom att gå för 
patienten. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de oftast kände att de gjort så gott de kunnat 
men ibland undrade de om de kunnat gjort någonting mer för patienten. I de fallen ansåg de 
det viktigt med kollegornas stöd, att kunna prata och ventilera sina känslor kring situationen 
för att bearbeta sin reaktion. Det upplevdes extra viktigt med kollegornas stöd när ett barn 
varit inblandat då det upplevdes ge fler känslor och reaktioner.  
”För när man kör in en yngre människa som det pågår hlr på, då kan man prata med 
kollegor flera dagar efteråt..” (6) 
Ibland när de fått bra resultat med patienten upplevdes en positiv känsla av att det gått bra och 
att de gjort en bra insats. Men de upplevde ändå att de behövde ventilera med sina kollegor då 
de kunde ha tankar kring HLR-situationen. Tankarna kunde innefatta om patienten fått hjälp 
tillräckligt snabbt med en god cirkulation och syresättning, för att ha en fortsatt god chans till 
ett normalt liv, eller om hjärtstoppet gett patienten men för livet.   

Arbetslivserfarenheter 
Ett hjärtstoppslarm med HLR skapade många olika sorters tankar hos 
ambulanssjuksköterskorna och kunde bli psykiskt påfrestande, men det upplevdes olika 
beroende på hur lång arbetslivserfarenhet de hade och vilken patient de mötte. 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att i början av deras arbetskarriär var det obehagligt, tufft 
och ganska jobbigt vid HLR-situationer. Flertalet av ambulanssjuksköterskorna stressade upp 
sig redan när de fick hjärtstoppslarmet och blev nervösa över vad de skulle möta. 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde senare, efter att ha arbetat ett tag, att det skapades 
mindre adrenalinpåslag och mer en känsla av att “tagga till”. En del av 
ambulanssjuksköterskorna beskrev att hjärtstoppssituationer i sig inte var mer psykiskt 
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påfrestande än andra larm när de hade erfarenhet med sig, känner sig tryggare med sin egen 
kunskap och visste vad de skulle göra. De upplevde att de arbetade mer lugnt och metodiskt 
och med tydligare kommunikation än vid larm som kom oftare, exempelvis larm om 
bröstsmärtor. 

”Första gången man åker ut på ett hjärtstopp var ju väldigt speciellt. Sen trappas det ju av 
lite och blir en mer och mer van situation, om man säger så” (4) 

En av ambulanssjuksköterskorna beskrev att han tolkade att det mest var 
ambulanssjuksköterskor med mindre arbetslivserfarenhet som hellre lastade och körde in till 
sjukhus än att avsluta på plats hos patienten, även om det var tydligt att patienten inte skulle 
överleva hjärtstoppet. Han upplevde att de ambulanssjuksköterskor som inte arbetat så länge 
inte riktigt kunde basera patientens överlevnadschans på den aktuella situationen då de inte 
hade lika stor erfarenhet. Det resulterade i att de körde in till sjukhuset för att läkare skulle 
avgöra om HLR skulle avslutas. En ambulanssjuksköterska upplevde att det i början var en 
process att se avlidna personer med allt vad det innebar. Efter att ha sett flera liknande fall 
lärde ambulanssjuksköterskan sig hantera de känslor som kom och det blev mindre påtagligt 
för varje situation, eftersom varje larm gav nya erfarenheter. Flertalet av 
ambulanssjuksköterskorna beskrev att det alltid blev en form av stress vid alla akuta 
situationer, men att de lärde sig med erfarenhet att hantera dessa situationer på ett bättre sätt 
och blev säkrare i sina roller. 

LUCAS skapar trygghet och kontroll 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att LUCAS förbättrade möjligheten att ge vård med större 
trygghet i sin yrkesroll. De beskrev att det var möjligt att utföra omvårdnadsåtgärder på 
patienten som de tidigare inte haft möjlighet att göra. Ambulanssjuksköterskorna menade att 
när LUCAS fanns att tillgå kunde de fokusera på patienten och göra mer för varje individ. 
Ambulanssjuksköterskorna menade att när LUCAS skötte kompressionerna kunde de istället 
koncentrera sig på att hålla fria luftvägar, läkemedelsbehandling och defibrillering. Fokus 
kunde läggas på annat än manuella kompressioner, de upplevde att de då hade en större 
kontroll över situationen och det skapades en trygghet i vårdandet. En ambulanssjuksköterska 
beskrev att de i situationer utan LUCAS inte hade möjlighet att ha fokus på hela patienten, 
störst fokus blev på kompressioner och luftvägar. En annan ambulanssjuksköterska beskrev 
att när de hade möjlighet att använda LUCAS hann de oftast med att undersöka patientens 
värde som blodtryck och annat som ökade ambulanssjuksköterskans kontroll på patientens 
tillstånd. 

“..den är nästan magisk om man säger. Det är ju enorm skillnad för vi kan ju fokusera mer 
som sagt på läkemedel och luftvägar och de bitarna” (9) 

”Man kan till och med sätta på en blodtrycksmanchett och mäta blodtryck medan man 
använder LUCAS. Det skulle man inte drömma om att lägga tid på om man sitter själv i bilen 
utan LUCAS” (6) 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det var positivt att LUCAS fortsatte att göra 
kompressioner konstant med lika bra kvalitét hela tiden och så även under förflyttning utan 
avbrott. Då visste de att patienten fått så bra och jämnt blodflöde som det gått att få och att 
personalens trötthet och utförande inte påverkade patientens chanser till överlevnad negativt. 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det skapades en större trygghet och kontroll i sitt 
vårdande av patienten.  

“..det har ju aldrig känts bra när vi vet hur viktigt det är att fortsätta hålla igång hjärtat” (9) 
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Övning ger färdighet 
Samtliga ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS var enkel att använda. En 
ambulanssjuksköterska menade att det aldrig varit något problem då det inte gick att göra så 
mycket fel med den. Andra ambulanssjuksköterskor betonade sina upplevelser av att första 
gångerna de använde LUCAS var de nervösa och fundersamma på om de verkligen gjorde allt 
rätt och att använda LUCAS blev ett extra stressmoment. Samtidigt upplevde de flesta att så 
är det med allting som är nytt. Övning ger färdighet. Då erfarenhet och den personliga 
färdigheten utvecklades upplevdes LUCAS underlättande för arbetssituationen. 

”Så är det ju med allting. Allting blir lättare när man blir säkrare på det, såklart” (1) 

En av ambulanssjuksköterskorna upplevde sig snabbare i handhavandet av LUCAS nu mot 
hur det var i början. Enligt ambulanssjuksköterskan skulle de kunna koppla på LUCAS på 
patienten på 30 sekunder. Ambulanssjuksköterskan upplevde det som en rimlig tid då det gick 
snabbt och lätt att sätta på och igång LUCAS. När erfarenhet och kunskap fanns så upplevde 
de inga tvivel i användandet. En ambulanssjuksköterska beskrev att numera går användandet 
av LUCAS på rutin.   

”Repetition är ju lärans moder eller hur man ska säga. Jag tycker att det kommer från 
ryggraden. Det är ingenting som man tänker på” (8) 

Mellan varje hjärtstopp kunde det gå längre perioder. Flertalet av ambulanssjuksköterskorna 
beskrev att det inte går att få rutin på något som inte används dagligen. Vid längre uppehåll 
från LUCAS var det enligt ambulanssjuksköterskorna ett eget ansvar att se över utrustningen 
och öva kontinuerligt för att känna sig säker på handhavandet vid nästkommande hjärt-och 
lungräddning. Kontinuerliga övningar med HLR och LUCAS upplevdes stärka självkänslan 
och tryggheten kring situationen vid HLR och handhavandet av sina hjälpmedel. 

Den egna arbetsmiljön 
Att åka på hjärtstopp som ambulanssjuksköterska kunde vara krävande fysiskt då det var 
många moment och tunga situationer som skulle lösas. Säkerheten för 
ambulanssjuksköterskorna skulle samtidigt upprätthållas så att arbetsmiljön blev så bra som 
möjligt vilket har utvecklats mot det positiva med hjälpmedel som tagits fram.  

Fysisk belastning för personalen 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde sin arbetssituation under ett larm med hjärtstopp och 
HLR som fysiskt krävande. En ambulanssjuksköterska beskrev att han aldrig kommit från ett 
hjärtstoppslarm utan att vara helt genomvåt efteråt. Vid ett hjärtstoppslarm med HLR var det 
enligt ambulanssjuksköterskorna mycket utrustning som skulle bäras med till patienten och all 
utrustning vägde mycket ihop vilket beskrevs som fysiska ansträngande av 
ambulanssjuksköterskorna. De beskrev att arbetet blev extra ansträngande om patienten bodde 
i ett boende där de behöver använda trappor för att ta sig upp till patienten. De beskrev att de 
tog trapporna istället för hissen i vissa fall för att snabbare komma fram till patienten, vilket 
då resulterar i en större fysisk ansträngning för personalen. 

Väl uppe hos patienten menade ambulanssjuksköterskorna att den drabbade ofta låg i en 
ogynnsam miljö, vilket ledde till en ökad fysisk belastning och ohälsosam arbetssituation för 
personalen. Enligt ambulanssjuksköterskorna var det inte sällan som patienterna låg på ett 
trångt toalettgolv eller i sängen med mjukt underlag. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att 
de ofta fick börja med att släpa och flytta patienten till en plats med öppen yta och hårt 
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underlag för att kunna arbeta, något som inte alltid upplevdes som ergonomiska lyft och 
rörelser. Samtidigt upplevde de att en medvetslös människa var svårare att hantera och gav en 
ökad fysisk belastning. En ambulanssjuksköterska beskrev att patienterna var slappa i kroppen 
och att de inte kunde kompensera och hjälpa till som en vaken person kan. 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde det som en fysisk belastning att behöva anstränga sig för 
att få ut patienten till en lättarbetad arbetsmiljö. Att göra manuella kompressioner vid HLR 
var fysiskt ansträngande och ambulanssjuksköterskorna beskrev att det var den delen av HLR 
vid hjärtstopp som var den största fysiska belastningen. Ambulanssjuksköterskorna ansåg att 
den fysiska belastningen minskade då de kunde använda sig av LUCAS och inte behövde 
utföra manuella kompressioner under lång tid, som exempelvis under lång transport till 
sjukhus.  

“Hålla på att komprimera länge det är jobbigt. Där är ju LUCAS en jätteräddning för vår 
arbetsmiljö framförallt” (2) 

När patienten bars ner till ambulansen med pågående kompressioner utförda av LUCAS, 
upplevde de ambulanssjuksköterskor som använde LUCAS1 att det var svårt att genomföra på 
två personer. De upplevde att det blev obalans på båren på grund av tyngden från patienten 
och LUCAS1, och det blev en stor fysisk belastning i arbetet.  

”…sen har vi när man gör HLR och bär i trappor, tillexempel, det är ju fysiskt tungt” (10) 

Ambulanssjuksköterskorna som arbetade med LUCAS1 upplevde en önskan om att få 
LUCAS2 till deras ambulansenhet. Överlag menade ambulanssjuksköterskorna att 
hjärtstoppslarm med HLR var en större fysisk belastning än andra larm. 

Säkerhet i ambulansen 
Samtliga ambulanssjuksköterskor upplevde att en av de största fördelarna med LUCAS, för 
deras egen del, var att de kunde ha bälte i ambulansen samtidigt som de vårdade en individ 
med hjärtstopp. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de aldrig satt fastspända bak i bilen på 
väg in till sjukhus med en patient där HLR pågick om inte LUCAS fanns att tillgå. De 
upplevde det omöjligt att utföra manuella kompressioner med god kvalitét om de satt ner i 
ambulansen. En av ambulanssjuksköterskorna beskrev att han upplevde sig själv som en 
lugnare och en bättre sjuksköterska när han visste att hans egen säkerhet förbättrats. 

”Bältad var man ju inte innan. Då gjorde man ett halvt försök till HLR som inte blev av 
särskilt god kvalitet. Man fick liksom kila sig fast vid taket för att inte trilla omkull” (1) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Enligt Granheim och Lundman (2004)  bedöms kvalitativa studiers trovärdighet utifrån 
studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Giltlighet 
Studiens syfte var att beskriva ambulassjuksköterskors upplevelser av HLR-situationer med 
och utan LUCAS. Eftersom författarna inte hade någon teori angående resultatet från början 
användes en induktiv ansats för att skapa en objektiv syn och analys av materialet och för att 
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hålla fokus på ambulanssjuksköterskornas unika upplevelser av sin situation vilket ger stor 
giltlighet i studien. Det innebär även att författarna går tillbaka till sitt material ett flertal 
gånger för att få helhet i resultatet och se vad det handlar om. Författarna anser att en induktiv 
ansats passar bättre än en deduktiv ansats med tanke på studiens syfte. Thurén (2007) menar 
att en deduktiv ansats betyder att forskaren utgår från en hypotes där studien sedan ska bevisa 
om premisserna stämmer med verkligheten.  
Till studiens analysfas valde författarna att följa mallen för Graneheim och Lundman (2004) 
tolkning av kvalitativ innehållsanalys. De menar att författare bör återgå till sitt datamaterial 
flera gånger för att undvika att göra för stora tolkningar i analysens olika steg. Författare 
stärker på så sätt sin egen förståelse för texten. Ett latent synsätt användes genom analysen. 
För att få mer djup i texten behöver det finnas en tolkning i analysen för att få mer innebörd i 
resultatet. Genom det latenta analyssättet söktes den underliggande meningen i texten som 
kom fram ur intervjuerna. Bryman (2002) menar att en latent innehållsanalys går bakom den 
givna texten och tolkar fram en bakomliggande grund som följer arbetet. Det var många 
gånger svårt att få grepp om det väsentliga i studiens datamaterial, det var även svårt att 
placera koder i rätt kategori då innehållet bygger på en individs egna upplevelser som ofta är 
svårt att strukturera upp i endast en kategori. Författarna hade ibland svårt att tolka texten på 
en djupare nivå eftersom ambulanssjuksköterskorna beskrev sina upplevelser ganska kort och 
koncist med mycket information om de olika processerna i arbetssituationen trots att 
författarna försökte få ut mer ur intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) menar att vid 
en latent innehållsanalys blir det alltid en form av tolkning av texten men det kan bli mer eller 
mindre djup på tolkningarna. I den här studien kan det på grund av ovanstående svårigheter 
lett till att det ibland blivit något mindre djup på tolkningarna i analysen, men författarna 
anser ändå att ett latent förhållningssätt har kunnat användas till att tolka underliggande 
meningar. Författarnas mål har hela tiden varit att nå den latenta nivån i innehållet av texten. 
Författarna har under hela processen samtalat med varandra om analyseprocessen. De utförde 
innehållsanalysen tillsammans för att öka giltligheten.  

Tillförlitlighet 
Författarna valde att utföra en kvalitativ intervjustudie eftersom syftet var att fånga 
deskriptiva upplevelser från arbetssituationen. Detta utifrån Polit och Beck (2012) som menar 
att kvalitativ ansats används för att uppnå en djupare förståelse för de upplevelser och olika 
fenomen som undersöks.  

Till studien skapades en intervjuguide, semistrukturerade frågor användes eftersom författarna 
ansåg att det var viktigt att få ambulanssjuksköterskorna att själva berätta så utförligt de 
kunde om sina upplevelser. Frågorna var därför av öppen karaktär och 
ambulanssjuksköterskorna fick själva föra fram sina upplevelser utan att påverkas av den som 
intervjuade. Bryman (2002) menar att förberedda frågor kan följas upp av följdfrågor för 
djupare resonemang och att det är ett bra sätt att söka fakta om upplevelser. Författarna hade 
också i åtanke att även om ambulanssjuksköterskorna uppmuntrades till att berätta allt de 
kunde om sina upplevelser blir det alltid ett bortfall om inte rätt följdfrågor ställs vilket kan ha 
påverkat studiens resultat negativt. Flera av informanternas svar var kortfattade och trots 
följdfrågor var det svårt att få ut någon mer information. Det stämmer överens med Rosberg 
(2015) som menar att det kan vara svårt att få informanterna att berätta om sina upplevelser 
och erfarenheter med tillräckligt många ord. Ingen av författarna har någon tidigare erfarenhet 
av att intervjua och det kan ha påverkat materialet genom att kvalitén på intervjuerna kanske 
inte kom upp till den kvalitén som en person med vana att intervjua hade uppnått. Hade 
intervjuerna utförts av någon med vana att intervjua hade möjligtvis intervjuerna blivit längre 
och mer djupgående. En pilotintervju kunde ha utförts innan de huvudsakliga intervjuerna för 
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att testa intervjuguidens styrka, det hade eventuellt lett till att vissa av frågorna kunde 
omformulerats eller fler följdfrågor kunde bildats. Studiens intervjuer utfördes via telefon för 
att nå ut till ambulansstationer spridda i landet och för att enklare få tag i informanter då det 
gick att avbryta intervjun vid larm för att senare återuppta intervjun. Valet av att intervjua per 
telefon kan ha fått negativ påverkan på studien, då det inte skapas samma kontakt med 
informanten. Det går inte att se ansiktsuttryck och reaktioner på en fråga. Vid personlig 
kontakt hade möjligtvis följdfrågor skapats baserat på deras reaktion på olika frågor. Under en 
intervju blev det avbrott vid larm, men det var precis när första frågan ställts så det ansågs inte 
påverka negativt. Hade det blivit avbrott i mitten av intervjun kunde det ha gett påverkan på 
intervjun då det kan vara svårt att hämta upp den kontakt som skapats och fortsätta där 
intervjun slutade. Vid intervjuerna deltog båda författarna men endast en person intervjuade 
informanten per telefon i ett tyst och ostört rum för att minska störningsmoment som kan 
påverka informantens svar. Satmliga intervjuer utfördes under en dag vilket ledde till att alla 
intervjuer utfördes likartat och kan styrka följdsamheten av intervjuguiden. Intervjuerna 
spelades in vilket ger en trovärdighet på transkriberingen då den kan ske ordagrant. I studiens 
resultat användes informanternas citat från intervjuerna för att stärka trovärdigheten. 

Författarna hade en viss förförståelse när de började undersöka studiens syfte. Ingen av 
författarna har någon arbetslivserfarenhet inom ambulansen, men via tidigare erfarenheter 
inom akutsjukvård, via studierna i specialistsjuksköterskeutbildningen inom ambulans och 
från litteratur med anknytning till ämnet fanns ändå en kunskap om ambulanssjuksköterskors 
arbetssituation. Det fanns därför en risk att förförståelsen kunde påverka synen på 
datamaterialet i viss utsträckning. Författarna har försökt bearbeta sin förförståelse genom att 
ha en medveten och öppen attityd mot datamaterialet och analysen, samt diskutera det 
framträdande resultatet för att utmana och reflektera förförståelsen. Olsson och Sörensen 
(2011) menar att en förförståelse är forskarens föreställningar och erfarenhet inom det område 
som ska undersökas. Därför var det viktigt att ta hänsyn till författarnas förförståelse i studien. 
Thurén (2007) menar vidare att en förförståelse är förutfattade meningar i ordets bokstavliga 
betydelse, en föreställning av en text innan du börjar tolka den.  

Överförbarhet 
För att öka överförbarheten i studien ville författarna att urvalet av ambulanssjuksköterskor 
skulle motsvara hela Sverige. Författarna valde att göra ett strategiskt urval. 
Ambulanssjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård från norra till 
södra Sverige, med olika åldrar och som arbetat minst 2 år inom ambulansen, tillfrågades. 
Författarna ansåg det lämpligt att välja ambulanssjuksköterskor från olika platser i Sverige 
eftersom studien då kunde överföras på alla ambulansstationer. Ambulanssjuksköterskorna 
hade olika lång arbetslivserfarenhet inom ambulansen och arbetat med och utan LUCAS vid 
HLR. Enligt Polit och Beck (2012) och Graneheim och Lundman (2004) ökar studiens 
överförbarhet om informanternas ålder, kön och arbetsplats är representativt för verkligheten 
och att det är en variation. Det var av vikt att få med erfarenheter och upplevelser från ganska 
nya till mer erfarna ambulanssjuksköterskor. Urvalet gjordes utifrån en förhoppning att få en 
djupare kunskap utifrån studiens syfte. Författarna hade hoppats få ett representativt urval 
gällande kön. Dessvärre var det endast en kvinna som ställde sig intresserad att delta i studien. 
Det kan ha påverkat studiens resultat då upplevelserna mestadels är från män och inte jämnt 
fördelat mellan könen och då inte helt kan spegla dagens ambulansverksamheter. Trots detta 
anser författarna att studien har en överförbarhet på arbetsmiljön vid HLR på ambulansen i 
dagens Sverige eftersom det framkommer liknande upplevelser, från olika 
ambulanssjuksköterskor, om arbetssituationen och hur den har förändrats till det positiva med 
införandet av LUCAS vid HLR.   
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Genom att studien följer en tydlig strukturerad mall för analys och har ett lätt språk är det lätt 
att följa tankegångarna i studien och det kan medföra att oavsett vilken läsare som tar del av 
studien ska förstå innebörden av den. 

Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av hjärt-och 
lungräddningsituationer med och utan LUCAS. Resultatet visade att hjärt- och lungräddning 
på barn och ungdomar är psykiskt påfrestande och att anhöriga kan vara en stressfaktor för 
ambulanssjuksköterskorna. Vidare visade resultatet att säkerheten i ambulansen påverkar 
ambulanssjuksköterskornas arbetssituation. Det fjärde huvudfyndet som diskuteras är LUCAS 
betydelse vid hjärt- och lungräddning. 

Hjärt- och lungräddning på barn och ungdomar 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att då HLR utförs på barn och ungdomar upplevs det 
psykiskt påfrestande, oavsett hur lång tid de jobbat på ambulansen. Fenomenet kan relateras 
till forskning (Johnsson, Segesten & Mattsson, 2003; Knapp & Mulligan-Smith, 2005; 
Alexander & Klein, 2001) som visar att sjuksköterskor som jobbar i den prehospitala vården 
upplever mest stress under de händelser där de tvingas arbeta med svårt sjuka eller avlidna 
barn. Enligt ambulanssjuksköterskorna upplevs det alltid som en tragedi när ett barn eller 
ungdom behöver HLR. Johnsson, Segesten och Mattsson (2003) menar att det är situationer 
med barn inblandade som är de vanligaste händelserna som leder till påträngande minnen. 
Detta menade även ambulanssjuksköterskorna, som beskriver att det är vid HLR på barn och 
ungdomar som de upplever det största behovet av att få ventilera händelsen med kollegor. 
Enligt Jonsson, Segesten och Mattson (2003) ökar risken att drabbas av posttraumatiskt 
stressyndrom om vårdpersonalen håller inne på psykiskt påfrestande händelser. Knapp och 
Mulligan-Smith (2005) beskriver att det är av vikt att akutpersonal ges tillgång till stöd, då de 
vårdat ett barn som avlider, för att kunna hantera situationen och dess efterförlopp. Varje 
individ uppfattar, upplever och reagerar olika på situationer beroende på individens unika 
livsvärld. Ambulanssjuksköterskornas livsvärld har betydelse för deras möte med patient och 
anhöriga. För att kunna ge god vård är det av vikt att personalen får bearbeta svåra händelser 
och känslor för att på så sätt kunna förstå kommande patienters och anhörigas upplevelser 
utan att själva sätta sin egen livsvärld i fokus (Dahlberg & Segesten, 2003). I studien uppgav 
ingen av ambulanssjuksköterskorna att de behövde någon annan samtalsform än ventilering 
med kollegor. Med vetskapen om att det finns risk för nedstämdhet samt sämre förutsättningar 
för god vård menar författarna att professionellt samtalsstöd är något som behöver diskuteras 
på ambulansenheterna och eventuellt bli obligatoriskt för ambulanspersonalen vid liknande 
upplevelser om ambulanspersonalen ska klara av sitt emotionellt ansträngande arbete.    

Anhöriga vid HLR          
I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskorna sätter patientens behov i fokus och att de 
anhörigas behov, i den akuta HLR-situationen, inte är av första prioritet. Dock visar tillgång 
till LUCAS att arbetsflödet förbättras med en större överblick över den akuta situationen, det 
skapas utrymme att utföra fler behandlingsåtgärder och det möjliggör oftast att en person i 
ambulanspersonalen kan ägna sig åt anhöriga. Jabre et al. (2014) och Wagner (2004) visar att 
vid HLR där anhöriga är närvarande är det av vikt att personal finns vid de anhörigas sida för 
att förklara vad som händer och svara på frågor. Ellison (2003) hävdar att anhörigas stress och 
oro minskar om de tillåts vara delaktiga i vården. Ur ett systemteoretiskt perspektiv skapar 
medverkan mellan delarna i systemet en starkare helhet (Öquist, 2008), vilket innebär att om 



  
 

 21 

anhöriga får känna sig delaktiga i vården av sin närstående är det lättare för dem att förstå och 
ta till sig situationen. En bra relation mellan vårdare och anhöriga kan vara viktig för 
anhörigas upplevelse av vården. Ambulanssjuksköterskorna upplever välbehag då det finns tid 
att finnas till för de anhöriga. De beskriver en önskan om att i alla situationer med HLR ha 
möjlighet att finnas till för den anhöriga. Omvårdnaden behöver även inkludera anhöriga, 
vilket stöds av Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012) som menar att 
ambulanssjuksköterskor har ett ansvar att främja välbefinnande och lindra lidande, både för 
patienter och de anhörig. Ambulanssjuksköterskorna upplever att det är svårt att räcka till 
både för patient och anhöriga och i situationer med svårt sjuka patienter behövs ofta mer 
resurser för att klara av att ge god omvårdnad även till anhöriga. Vid resursbrist kan 
ambulanssjuksköterskorna ha problem att hinna med och ta del av anhörigas livsvärld, vilket 
kan skapa ett vårdlidande, både för anhöriga och ambulanssjuksköterskorna (Dahlberg & 
Segesten, 2003). 
Trots att ambulanssjuksköterskorna uttryckte en längtan och önskan över att alltid ha 
möjlighet att finnas till för de anhöriga vid HLR, så känner sig många 
ambulanssjuksköterskor obekväma i situationen med anhöriga i sorg. Socorro, Tolson och 
Fleming (2001) hävdar att ambulanssjuksköterskor sällan är tillräckligt utbildade i att ta hand 
om plötsligt sörjande. Då endast tre procent av de som får hjärtstopp prehospitalt överlever 
(Strand, 2009) resulterar det i att ambulanssjuksköterskorna ofta hamnar i situationer då 
anhöriga behöver tröst. Enligt Roe (2012) behöver ambulanssjuksköterskan känna sig trygg i 
att gå från livräddare till lyssna och stötta anhöriga. Varje möte med anhöriga är unikt och för 
att skapa god kontakt krävs enligt Fossum (2007) skicklighet i att kommunicera. Samtidigt 
menar Öquist (2008) att enligt systemteorin är det mottagarens sinnesstämning och livsvärld 
som avgör hur kommunikationen mottas och inte med största fokus över det som sägs och 
uttrycks av ambulanssjuksköterskorna. Purves och Edwards (2005) hävdar att sättet som 
dödsbeskedet förmedlas påverkar anhörigas sorg och sorgarbete, vilket kan upplevas sätta en 
press på ambulanspersonalen. Det finns en mängd verktyg som kan hjälpa 
ambulanssjuksköterskorna i mötet med anhöriga i sorg (Pattison, 2008; Main, 2002; 
Hallgrimsdottir, 2000). Däremot inte sagt att det är enkelt att lämna dödsbesked trots goda 
verktyg (ibid). Om ambulanssjuksköterskan inte kan förstå den anhörigas verbala och icke-
verbala kommunikation kan detta leda till ett ökat lidande för de anhöriga (Main, 2002), 
samtidigt som en känsla av otillräcklighet kan skapa ett lidande hos ambulanssjuksköterskan 
(Dahlberg & Segesten, 2003). Regelbunden utbildning och övning skapar goda förutsättningar 
för ambulanspersonalen att hantera situationen med anhöriga i sorg (Hallgrimsdottir, 2000). 

Säkerhet under transport 
Ambulanssjuksköterskorna upplever att säkerheten i ambulansen är bristfällig, men att deras 
personliga säkerhet ökat markant genom att LUCAS gör kompressioner som resulterar att de 
själva kan var bältade. Tidigare upplevde ambulanssjuksköterskorna sig tvungna att vara 
obältade, för att kunna göra kompressioner av god kvalitét. Patientens behov sattes före den 
egna säkerheten. Steen, Sjöberg, Olsson och Young (2005) stödjer resonemanget då de menar 
att HLR inte kan utföras korrekt vid förflyttning eller under transporten i ambulans. Aasa et 
al., (2005) menar att större fokus borde läggas på att utforma ambulanserna så att personalen 
kan utföra sina uppgifter utan att riskera sin säkerhet och hälsa. Även omhändertagandet av 
patienten kan bli lidande då sjuksköterskor som känner sig otrygga tenderar i att försämra 
förutsättningarna för god patientsäkerhet (Leblanc, Regehr, Tavares, Scott, Macdonald & 
King, 2012). Något som även ambulanssjuksköterskorna stödjer, då de uttrycker sig själva 
som bättre sjuksköterskor när de vet att deras egen säkerhet förbättrats. Detta har även stöd 
från systemteorin, som beskriver hur mindre enheter tillsammans bidrar till en större helhet 
(Öquist, 2008) vilket kan förklara patienternas vinst med trygga ambulanssjuksköterskor. 
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Sedan 1988 är det enligt Transportstyrelsen lag på att ha bilbälte under färd med bil. Däremot 
finns det undantag då det inte behöver användas. Ett av undantagen är att bilbälte ej behöver 
användas i baksätet i utryckningsfordon (TSFS 2014:52). Utifrån vad lagen säger så finns det 
alltså inget krav för ambulanssjuksköterskorna som vårdar patienten ska ha bälte. Att färdas 
utan bälte ökar risken att allvarliga personskador (Petzäll, 2008) och för att öka säkerheten för 
ambulanssjuksköterskorna behövs hjälpmedel som gör det möjligt att vara bältad under färd. 
Även patientens säkerhet försämras vid en kollision om vårdaren är obältad (Lundälv, 2003). 
Steen et al. (2005) menar att det borde vara obligatoriskt med mekaniska bröstkompressioner 
under transporten. Sjukvårdskostnader för personskador i samband med trafikolyckor kostar 
samhället stor summor (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009). Det finns 
alltså en samhällsekonomisk vinst i att säkra arbetsmiljön och LUCAS är en stor del av den. 

LUCAS betydelse 
Att arbeta som ambulanssjuksköterska är fysiskt ansträngande och kan leda till besvär i bland 
annat nacke och rygg (Aasa et al., 2005). Ambulanssjuksköterskorna i studien var eniga om 
att larm med HLR kräver god fysik. Manuella kompressioner är ansträngande. Det är även 
mycket utrustning som ska med och ofta ligger patienten otillgängligt, vilket resulterar i 
flertalet lyft och släpande. Enligt Jones och Lee (2005) lider 25 procent av 
ambulanspersonalen av ryggskador och 62 procent uppger att skadorna uppstått i samband 
med hjärt-och lungräddning. Genom att använda sig av LUCAS menar 
ambulanssjuksköterskorna att ergonomin i arbetet förbättras och att en stor del av den fysiska 
ansträngningen försvinner. Aasa et al. (2005) menar att om arbetsbelastningen inte förbättras 
kan ambulanssjuksköterskor tvingas sjukskriva sig eller gå i förtidspension. I Sverige råder 
sjuksköterskebrist och framförallt är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2014). Författarna till studien anser att det är av stor vikt att resurser läggs på 
att utforma vården så att de individer som vill vara sjuksköterskor, kan vara sjuksköterskor 
och inte tvingas sluta på grund av den fysiska arbetsbelastningen. 
Oavsett om kompressionerna utförs av LUCAS eller ej är det enligt 
ambulanssjuksköterskorna viktigt med regelbunden träning och utbildning. Då LUCAS inte 
passar alla individer är det viktigt att kompetensen på manuella kompressioner inte försvinner. 
Detta stöds av Ballangrud, Hall-Lord, Persenius och Hedelin (2013) som menar att 
kontinuerlig övning ökar patientsäkerheten eftersom sjuksköterskorna blir tryggare och 
kunnigare i sin roll. Utan regelbunden övning förloras förmågan. Ambulanssjuksköterskorna 
menar även att erfarenhet leder till bättre vård och det styrks av Ballangrud et al. (2013).  
I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskorna upplever ett psykiskt välmående vid 
användandet av LUCAS då de vet att individen erhåller kompressioner med god kvalitét 
samtidigt som tid skapas till att utföra andra omvårdnadsåtgärder. Enligt 
ambulanssjuksköterskorna behöver LUCAS utvecklas så att hjälpmedlet går att applicera på 
samtliga patienter med hjärtstopp. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ställer krav på 
god vård på lika villkor för hela befolkningen. Författarna resonerar därför om vården 
verkligen kan anses likvärdig om inte alla individer har möjlighet att dra nytta av fördelarna 
med LUCAS. 
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SLUTSATS 
Resultatet visar att hjärt- och lungräddningssituationer, som ofta upplevs ge en känsla av 
stress, otillräcklighet och resursbrist har med LUCAS hjälp förändrat förutsättningarna för 
både ambulanssjuksköterskorna, patienterna och anhöriga. För att kunna ge lika vård åt alla 
individer behöver dock LUCAS utvecklas så att hjälpmedlet passar alla individer, oavsett 
kroppsstorlek. Samtidigt behöver ambulanssjuksköterskorna stöd i olika former för att kunna 
hantera situationen tillfredställande. Tydliga behandlingsriktlinjer och kollegialt stöd 
tillsammans med arbetslivserfarenhet och regelbunden träning av HLR skapar trygghet bland 
personalen vid omhändertagandet av patienter med hjärtstopp. Däremot behövs bättre 
verktyg, utbildning och övning för att ambulanspersonalen ska känna sig bekväma i att ta 
hand om anhöriga i sorg, vilket enligt ambulanssjuksköterskorna, är en betydelsefull och 
viktig del i arbetet. Även stödet vid psykiskt påfrestande situationer, som bearbetning efter 
HLR på barn och ungdomar, behöver utvecklas för att få välmående personal som orkar med 
det ofta emotionella och stressande arbetet.  

Fortsatt forskning 
Enligt studien har LUCAS förbättrat arbetssituationen för ambulanssjuksköterskorna. Studier 
som undersöker hur andra hjälpmedel kan förbättra arbetssituationen för 
ambulanssjuksköterskor är av intresse. Ambulanssjuksköterskorna behöver identifiera och 
uppmärksamma problem i arbetet som kan främja till förbättringsarbete, vilket gynnar deras 
egen arbetsmiljö och på sikt patienters- och anhörigas situation. Fortsatt forskning behöver 
fokusera på ambulanssjuksköterskors upplevelse av deras arbetssituation för att skapa en 
behaglig och fungerande arbetsmiljö. Skillnader bör även jämföras mellan olika 
ambulansenheter så att utrustning och utformning i ambulanserna optimeras. Författarna anser 
även att fler studier som beskriver ambulanssjuksköterskors upplevelser vid HLR med 
LUCAS behövs för att öka giltighet, trovärdighet och överförbarhet. För att påvisa om 
LUCAS ökar överlevnadschanserna för patienter som drabbars av hjärtstopp behövs mer 
forskning inom området.     
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Bilagor 

Bilaga A - Verksamhetschefens samtycke 
 
Hej xxxx xxxxx! Vi heter Emma Bengtsson och Malin Asp. Vi studerar 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård, 60 hp, vid 
Linneuniversitetet i Växjö. För tillfället skriver vi vår magisteruppsats, omfattande 15 
hp. Vi har valt att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation 
vid hjärt-lungräddning med LUCAS och erhåller därför om tillstånd att få genomföra 
studien vid Ambulansen inom ert verksamhetsområde. Om du finner det lämpligt och 
godkänner att studien genomförs vid din/dina kliniker, är vi tacksamma för din 
underskrift av denna bilaga. Finns förbehåll önskar vi även att detta anges. Vid 
eventuella frågor angående själva undersökningen är du välkommen att kontakta oss 
eller vår handledare. 

Studiens preliminära syfte: Att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av 
arbetssituationen vid hjärt-lungräddning med LUCAS. 

Metoden för planerat arbete är att utföra kvalitativa intervjuer med vidareutbildade 
ambulanssjuksköterskor. Målet är att intervjua 3-5 ambulanssjuksköterskor på din/dina 
enheter vilka har arbetat både med och utan LUCAS vid hjärt-lungräddning och med 
minst två års ambulanserfarenhet. Vi önskar Ditt godkännande om att vi får be 
enhetschefer på berörda ambulansstationer att ge oss tillgång till namn på informanter 
som uppfyller urvalskriterier enligt ovan. 

Intervjuerna som beräknas ta 30-45 minuter önskar vi genomföra per telefon under 
arbetstid, då vi anser det svårt att få till fysiska möten på grund av arbetssituationen som 
råder på en ambulansstation samt att det kan vara svårt att få informanter som vill delta 
utanför arbetstid. 

Intervjuerna kommer att ljudupptas och genomförandet kommer att ske under våren 
2016. De berörda informanterna kommer att få muntlig och skriftlig information och 
deltagandet kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

Efter studiens genomförande och godkännande kommer resultatet att publiceras i DIVA 
på internet vilken är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 
studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bland annat 
innebär att samtlig information som kan komma härleda till personer, ambulanser, 
sjukhus och orter kommer att utelämnas. Då studien är godkänd är du välkommen att ta 
del av resultaten om så önskas. 

Vi hoppas att studien kommer kunna användas för att styrka och anpassa vården vid 
hjärt-lungräddning. 

Med vänliga hälsningar 

Emma Bengtsson och Malin Asp 

Växjö 2016-01-19 

 
 
 



  
 

 

Samtycke  

 

Datum: _____________________________________  

 
Namn: ______________________________________  

 
Namnförtydligande: ___________________________ 

 
Enhet: ______________________________________  

 
 
 



  
 

 

Bilaga B - Informanters samtycke 
 
Information om forskningsstudie. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. Syftet med 
forskningsstudien är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse av 
arbetssituationen, med och utan LUCAS vid hjärt-lungräddning. 

Den största andelen forskning som rör användandet av LUCAS vid hjärt-lungräddning 
belyser patienternas förbättrade fördelar. Syftet är att ta reda på hur LUCAS påverkar 
arbetssituationen för ambulanspersonalen och hur de upplever användandet av LUCAS. 
Tidigare forskning som rör ambulanssjuksköterskans upplevelse av att använda LUCAS 
vid hjärt-lungräddning bör styrkas med liknande studie för konkreta resultat. Resultatet 
av forskningen kan användas för att styrka och anpassa vården vid hjärt-lungräddning. 

Vi som utför forskningsstudien heter Malin Asp och Emma Bengtsson och studerar på 
Linneuniversitetet i Växjö: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård, 60 hp. Genomförandet av studien sker i egenskap av en 
Magisteruppsats, 15 hp.  

Efter godkännande från verksamhetschefen har enhetschefer på respektive 
ambulansstation ombetts att söka informanter som uppfyller kriterierna för att ingå i 
denna studie. Därför har just du blivit tilldelad en förfrågan om deltagande.  

Om du väljer att delta i studien kommer du att bli intervjuad via telefon om dina 
upplevelser av LUCAS vid hjärt-lungräddning. Vi har tillfrågat verksamhetscheferna 
om att få utföra telefonintervjuerna under er arbetstid. Intervjun beräknas ta cirka 30-45 
minuter och kommer, med din tillåtelse, att spelas in på band, eftersom det är svårt att 
hinna med att anteckna under samtalet. Under intervjun kommer vi att fördjupa oss i 
dina upplevelser och genom öppna frågeställningar ges du tid att reflektera över dina 
känslor, tankar och iakttagelser som du gjort vid dessa tillfällen.  

Materialet från intervjuerna kommer att behandlas helt konfidentiellt. Det innebär att 
inga namn eller identifikationsdata kommer att noteras i inspelningarna eller 
intervjuerna. 

Om du är intresserad att delta med dina erfarenheter och upplevelser är du välkommen 
att skicka dina uppgifter och informerat samtycke till någon av oss via brev. Vi kommer 
därefter att kontakta dig för överenskommelse om tid för telefon-intervjun. Om du har 
frågor är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår handledare via nedanstående 
kontaktuppgifter för ytterligare information. Deltagandet är frivilligt och du kan när 
som helst avsluta intervjun utan att ange orsak. Endast student, handledare och 
examinator kommer att ha tillgång till insamlat material. 

Det samlade resultatet kommer att sammanställas till en slutgiltig rapport som kommer 
att finnas tillgänglig för dig och de som är intresserade av ämnet. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Malin Asp och Emma Bengtsson 



  
 

 

 

 
Emma Bengtsson 

Leg. Sjuksköterska 

 
Malin Asp 

Leg.Sjuksköterska 

 
Handledare: 

Carina Werkander Harstäde 

Leg. Sjuksköterska, Filosofie Doktor i Vårdvetenskap, Lektor 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Jag samtycker till att per telefon bli kontaktad av Malin Asp eller Emma Bengtsson för 
att boka ett möte som avser mitt deltagande i en intervju som handlar om 
ambulanssjuksköterskans upplevelse av arbetssituationen, med och utan LUCAS, vid 
hjärt-lungräddning. 

 
Datum: _____________________________________ 

 
Namn: ______________________________________  

 
Namnförtydligande: ___________________________ 

 
Telefonnummer: ______________________________ 
 
 
 



  
 

 

Bilaga C - Intervjuguide 
 
Kön 

Ålder 

År inom ambulansen 

Vidareutbildning  

Hur länge har ni arbetat med LUCAS? 

 
Beskriv din arbetssituation vid hjärtstopp från utlarmning till avlämning; dina 
tankar, påfrestningar och vilka hjälpmedel du använder dig av?  

Vad gör ni? Hur gör ni? Hur känns det?  

Fysiskt jobbigt? Psykiskt jobbigt? 

 
Hur upplever du att din arbetssituation har förändrats, vid hjärt-lungräddning, i 
och med införandet av LUCAS. I jämförelse med manuella kompressioner. 

- I patientens hemmiljö och på offentlig plats?  
- Vid förflyttning?  

- I ambulansen?  

 
Beskriv vad du tycker och tänker om LUCAS. För och nackdelar! 

 
Hur uppfattar du att omgivningen uppfattar LUCAS? 

 
Nu när du jobbat och använt LUCAS under en längre tid, hur tycker du att 
handhavandet av LUCAS känns nu mot när LUCAS infördes på din enhet? 

 

Är det något du inte har tagit upp som du vill tillföra intervjun? 

 
 
 

 

 
 
 



  
 

 

Bilaga D - Etisk egengranskning, Etikkommitén Sydost 
 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 
eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning  

 

 

Projekttitel: Att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser vid hjärt- och 
lungräddning med LUCAS. 

 

 

Projektledare: Malin Asp och Emma Bengtsson 
 

 

Handledare: Carina Harstäde & Gunilla Lindqvist 
 

   

Ja Tveksamt Nej 
 

 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 
fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 
hälsa eller sexualliv). 

  

d	× 

 

 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 
rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  

× 

 

 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka? 
(Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  

× 

 

 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller 
PAD)? 

  

× 

 

 

  
  
 5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom 
personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter 
eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  

× 

 

 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 



  
 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld: 
  

Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

× 

  

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan 
att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling 
eller, om studenter, betyg etc. 

× 

  

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

× 

  

 

 


